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لعمر نأيت إىل قوٍل هو يف حق عمر، مل يتكرر يف حق  ρبعد ما مضينا مع مدح رسول اهللا 
محدثون،  ناس األمم من قبلكم كان فيما كان لقد": ρأحد آخر، حني يقول رسول اهللا 

 ."عمر فإنه أحد أمتي في يك فإن
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1 عمر يوافق ربه

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

نؤمن به ونتوكل عليه، نثين عليه اخلري كله، نشكره وال نكفره وخنلع ونعادي من  هديهستإن احلمَد هللا حنمُده تعاىل ونستعينه ون
  يفجره وأشهد أن ال إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممد عبده ورسوله. 

  النيب وزوجاته أمهات املؤمنني وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك محيد جميد.اللهم صل على حممد 

  خويت يف اهللا ،،،إ

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال (والذي فلق احلبة وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا. 
   .)اظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيئً 

  أِحبيت يف اهللا ،،، 

  هللا؟ كيف حالكم مع ا

جتد اسرتواحه بني حياة عمر وحياة أيب بكر، وإن أتاك  -وهم كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم-إن السري مع سّري الصحابة 
  ح أضواء وأنوار هؤالء األربعة يف اجلهات األربع من األرض.لم تفإنك ستجد نفسك كأا ت ،مث حياة علىّ  ،بعدها حياة عثمان

  إخويت ،،،

  اهللا.. أنا أحبكم يف 
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2 عمر يوافق ربه

Γا���ت����	
�����Σ� �

حق أحد آخر، حني يقول رسول اهللا لعمر نأيت إىل قوٍل هو يف حق عمر، مل يتكرر يف  ρبعد ما مضينا مع مدح رسول اهللا 
ρ: "صحيح البخاري-صحيح[ "عمر فإنه أحد أمتي في يك فإن ،- ملهمون- محدثون ناس األمم من قبلكم كان فيما كان لقد :

  لهم.فمحدث م ]3689

  قالوا البصرية، وقالوا أن يُلقي اهللا على فكره ما يفوق علمه ويوافق قدره. ":ملهم" "،حمّدث" :أكثر العلماء يف شرح الكلمتني

  "لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى"أوال: 

أنزل اهللا عز ف )،؟قلت: يا رسول اهللا لو اختذنا من مقام إبراهيم مصلى( ،وافقت ريب يف ثالث :قال وعمر رضي اهللا عنه 
  .]125 البقرة:[ }َمَقاِم ِإبـَْراِهيَم ُمَصلى... {َواتِخُذوا ِمنْ وجل:  

ب أن جتد نفسك تشتهي شيًئا يف طاعة اهللا، وهذه هي فُخذها، أن تشتهي شيًئا يف الطاعة.. يف جَ شيٌء عَ  !سبحان اهللا
  أن تكون هذه شهوتك..  ،الطاعة

������؟؟؟��� �

   !- سبحان اهللا العظيم..))رمحة ريب(( :قال )،تشتهي؟ ما( :ي؟.. سيدنا حذيفة قيل لهماذا تشته ئل أحدهم:سُ 

  أشتهي ليلة بعيٌد ما بني طرفيها أحييها بالقيام هللا.  :قال ،؟ما تشتهي :قيل لبعضهم

   .أشتهي أن أقوم حىت يشتكي ُصليب :قال ،؟ما تشتهي :قيل

   .فاروق عمر فماذا كانت شهوة عمر..، هذه شهوم !سبحان اهللا

��������ك�أ������� �

يشعر أنه رُجله  ..عمر، وعثمان، وعلّى، وأبو بكر اإلنسان يشعر يف الرجل من هؤالء: نأ" وكما قال مصطفى صادق الرافعي:
   ".ألكربا
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3 عمر يوافق ربه

هو، لو  أنك لو كربت لكنت تشعر أنه أبوك الكبري، ..عندما تعرفه ..عندما تشعر به ،جتد أن عمر هذا !سبحان اهللا العظيم
   .انصلح حالك، أصبحت مثل سيدنا عمر، تشتهي ما يشتهيه سيدنا عمر

لو اختذنا مقام إبراهيم مصلى. كان كبريُُه  ،يا رسول اهللا :كان ينظر، ملن؟ إلبراهيم اخلليل.. خليل الرمحن.. خليل اهللا، فقال له
  -سبحان اهللا العظيم- نا عمر رضي اهللا عنه؟ كبري سيدسيدنا إبراهيم، من كبريك أنت؟ اإلمام أمحد بن حنبل؟ فمن هو  

َنا ِإلَْيَك َأِن اتِبْع ِملَة ِإبـَْراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكيَن} ربنا سبحانه وتعاىل قال: سبحان - .]123 النحل:[ {ثُم َأْوَحيـْ
  .ِخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـَْراِهيَم ُمَصلى}{َوات  :فوافق فيها ربه فأنزل اهللا ،لذلك كانت هذه شهوة عمر - امللك

  "لو حجبت نساءكثانيا: "

   .فنزلت آية احلجاب بت نساءك.يا رسول اهللا إن نساءك يدخل عليهن الرب والفاجر، فلو حج  :وقلت 

ول حصل نوع من  كأين أستطيع أن أق  - أيها األخوة-ا حيتاج اإلنسان أن يصدق، وحنن يف زمان أحيانً  !سبحان اهللا العظيم
وأنت مل تشتق إليه،  )اشتقت إليك(وتقول له:  ،ا، تسلم عليهنك أحيانًا تقابل واحدً واألحاسيس، نبهت إىل هذا كثريًا أكذب املشاعر 

   .يف حني أنك مل تشتق إليه، كذب يف املشاعر واألحاسيس )،أنا أيضا( :، وأنت تقول له)اشتقت إليك( :أو يقول لك

�ب�����
��	�وا�ا��� !��� �

وأنت أصال  )أنا أحبك(وأنت ال تود رؤيته،  )أود أن أراك، (وأنت يف احلقيقة ال تود ذلك )معك أود أن أقعد( :تقول لشخص
   .كالموأنت مل تفتقده، كالم..  ) "i miss you" :أنا أفتقدك(ال حتبه، 

شاعر الصادقة اختفت، املشاعر الفياضة اجلارفة يف ت يف أن املببَ سَ هذه املشاعر الكاذبة، اخلداعة اليت انتشرت يف حياتنا، تَ 
واملودات احللوة بني الناس الصادقة اختفت،  ،مل تعد.. أصبحت باهتة، املشاعر احللوة ..و ..و ..احلب واخلوف والشفقة واالحتياج و

  ا خائفا عليك.ماذا أريد من هذا الكالم؟ أريد أن أقول لك أن هناك شخصً 

؟ ]4918صحيح أبي داود: -[صحيح "المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه" :ρ هل تعرف حديث النيب
نك اليوم قلما جتد أحدا حيوطك من عليه..هذه هي املشكلة الكبرية: أ هل تعرف معىن حيوطه؟.. حيّوط عليه.. يداري عليه.. خياف

نظر حد منك، خياف على زوجاتك أن يلمسهن أو يؤذيهن أو يُ ورائك؟ خياف أن يضيع مالك، خياف أن يتفرق أوالدك، أو خيطفهم أ
  .ρا على زوجات النيب يف حني أن سيدنا عمر كان خائفً  إليهن أحد..
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4 عمر يوافق ربه


	��#��ة���$%
���ا)���زو&�ت� �

، فهو غريان على زوجات النيب، ρانظر، أحدنا يغار على زوجته، ولكن هل يغار على زوجة صاحبه؟ نعم، فهذا سيدنا النيب 
.. -ليتألفهم الرسول على اإلسالم-  واملنافقون - لكي يدعوهم الرسول إىل اإلسالم- ، املشركون)يدخل عليك الناس كلهم( :له قال

  ).يك الرب والفاجر فاحِجب نساءكإنه يدخل عل(

حان اهللا سب- فنزلت آية احلجاب كما قلت لكم، املسألة مجيعها يف اإلهلام، مشاعر ُملهم ُحمّدث..   !سبحان اهللا العظيم
  .]59 األحزاب:[ }...{يَا َأيـَها النِبي ُقْل ِألَْزَواِجَك َوبـََناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنيَن يُْدنِيَن َعَلْيِهن ِمْن َجَالبِيِبِهن . .-العظيم

  "قكن أن يبدله أزواًجا خيًرا منكنعسى ربه إن طل"ثالثا: 

على النيب أن يغضب، أن  ر على زوجات النيب، فهو يغار على النيب.. يغاروإذا كان سيدنا عمر يغا ..نزلت آية احلجاب
قال  ،اجتمعن عليه يف الغرية ρعندما زوجات النيب  -اهللا العظيمسبحان  - أن يؤذيه أحد، أن يشغله أحد أن يغضب، حيزن، أن يتأمل،

ًرا ِمْنُكن {عَ  فنزلت اآلية.. "،زواًجا خريًا منكنعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أ"عمر:  َسٰى رَبُه ِإْن طَلَقُكن َأْن يـُْبِدَلُه َأْزَواًجا َخيـْ
  .]5 التحريم:[ }ِئَحاٍت ثـَيَباٍت َوَأْبَكارًاُمْسِلَماٍت ُمْؤِمَناٍت قَانَِتاٍت تَائَِباٍت َعاِبَداٍت َسا

زلة الغرية يقول: "والغرية على الوقت غرية ابن القيم يف من الدعوة، أنك تغار على وقت الشيخ؛ أحيانا حنتاج يف واقعنا يف
فلذلك يعين تضن بوقت الشيخ أنه يضيع يف مكاملة، أو يضيع يف عقيقة، أو يضيع يف فرح، أو يضيع يف سفر، هذا  . الوقت.قاتلة".

   .جيعلك تؤثره على نفسك، لذلك بنت سيدنا عمر كانت من الزوجات املخاطبات يف هذه اآلية

مل يرتك سيدنا عمر إال بعد أن شهد عمر أنه  ρ ..- صّل عليه- ، ألن النيب ρا أغضبت رسول اهللا وكان سيبطش ا أل
، لذلك كان حيب سيدنا النيب أكثر من ]6632صحيح البخاري: –[صحيح  1"اآلن يا عمر" :حيب رسول اهللا أكثر من نفسه.. قال له

  يا رسول اهللا أحبك أكثر من نفسي.جيامل حىت قال له: اآلن  ابنته، أكيد أكثر من نفسه، أكيد سيدنا عمر مل ينافق، ومل

ًرا ِمْنُكن}فلذلك قال للنساء:    فنزلت اآلية.  {َعَسٰى رَبُه ِإْن طَلَقُكن َأْن يـُْبِدَلُه َأْزَواًجا َخيـْ

                                        

1
 من إال شيء كل من إيل أحب ألنت اهللا، رسول يا": عمر له فقال اخلطاب، بن عمر بيد آخذ وهو ،ρ النيب مع م قال: كناعن عبد اهللا بن هشا  

 ،"نفسي من إيل أحب ألنت واهللا، اآلن، فإنه": عمر له فقال. نفسك" من إليك أحب أكون حتى بيده، نفسي والذي "ال،: ρ النيب فقال ،"نفسي
  ]6632صحيح البخاري: –[صحيح  "عمر اآلن يا" :ρ النيب فقال
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5 عمر يوافق ربه

  رابًعا: أشار بقتل أسرى بدر

الناَس عمُر بن اخلطاب بأربع: بذكر األسرى يوم بدر، أَمَر  لَ ضَ : فَ بع، وقد قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهاملوقف الرا
نـَْيا َواللُه يُرِيدُ  :بقتلهم فأنزل اهللا تعاىل ٰى يـُْثِخَن ِفي اْألَْرِض تُرِيُدوَن َعَرَض الدَأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرٰى َحت ُه َعزِيٌز  {َما َكاَن لَِنِبياْآلِخَرَة َوالل

  .]68-67: األنفال[ ِكَتاٌب ِمَن اللِه َسَبَق َلَمسُكْم ِفيَما َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظيٌم}َلْوَال   *َحِكيٌم 

استشاره وقال له  ρيوم بدر، استشار سيدنا أبا بكر رضي اهللا عنه، الرسول   عندما أسر سبعني ρهذه القصة أن رسول اهللا 
ا ويكون لنا منة ويد عليهم ن يطلب فيهم الفداء، نأخذ أمواهلم نتقوى فأشار سيدنا أبو بكر إىل أ )،ماذا نصنع يف أُسرى بدر؟(

املشركني،  ألن هؤالء الذين سيعودون من املشركني، وقد رأوا اإلسالم فأكيد حصل فيهم تغيري، وستكون دعوة هناك يف أوساط فيهم؛
  . )اقتلهم يا رسول اهللا( :سيدنا عمر فقال ρمث استشار رسول اهللا 

إىل الفداء، وقبل منهم الفداء يف املال، أو تعليم عشرة من املسلمني القراءة والكتابة، ونزلت اآلية برأي  ρاهللا  فمال رسول
نـَْيا َواللُه يُرِيدُ عمر.  ٰى يـُْثِخَن ِفي اْألَْرِض تُرِيُدوَن َعَرَض الدَأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرٰى َحت َما َكاَن لَِنِبي}  َلْوَال   *ُه َعزِيٌز َحِكيٌم اْآلِخَرَة َوالل

  .]68-67: األنفال[ِكَتاٌب ِمَن اللِه َسَبَق َلَمسُكْم ِفيَما َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظيٌم} 

: ρان، فقال: مالكما قال رسول اهللا ومها يبكي وأيب بكر رضي اهللا عنه ρوايات أن عمر دخل على رسول اهللا تذكر بعض الر 
   .{َلْوَال ِكَتاٌب ِمَن اللِه َسَبَق َلَمسُكْم ِفيَما َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظيٌم} ينج منا إال أنت يا عمر لو عذبنا اهللا مجيًعا مل

أيد اهللا اإلسالم بعمر وبرأيه يف أيب بكر (هذا كالم  :ρء النيب أن حيتجنب وبدعوة النيب وبذكر احلجاب أمر نسا ،األمر الثاين
  عبد اهللا بن مسعود). 

   :اليت وافق فيها ربه املواقف

   .لو اختذنا من مقام إبراهيم مصلى .1
  .آية احلجاب .2
   .عسى اهللا إن طلقكن .3
 يف أسرى بدر. .4
  {َال تـَْقَربُوا الصَالَة َوَأنـُْتْم ُسَكاَرٰى} .5
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6 عمر يوافق ربه

  خامًسا: النهي عن شرب الخمر

 .]43 النساء:[ }...َة َوَأنـُْتْم ُسَكاَرٰى َحتٰى تـَْعَلُموا َما تـَُقوُلونَ {يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا َال تـَْقَربُوا الصَال  عندما نزل قول اهللا تعاىل:
(سيدنا عمر قال: ماذا نصنع {َال تـَْقَربُوا الصَالَة َوَأنـُْتْم ُسَكاَرٰى} من اهللا أن ينزل هلم يف اخلمر بيانًا شافًيا،  طلب عمر رضي اهللا عنه

{يَا َأيـَها الِذيَن والعشاء، مىت نشرب اخلمر؟ يارب بني لنا يف اخلمر بيانًا شافًيا) فنزل..  صالة الصبح والظهر والعصر واملغرب؟ اآلن
  .]90 المائدة:[ َلَعلُكْم تـُْفِلُحوَن} فَاْجَتِنُبوهُ آَمُنوا ِإنَما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشْيطَاِن 

������������������ا!����(-,�أن���ج�( �

  إخويت ،،،

أحيانًا حيتاج اإلنسان إىل احلسم يف مسألة، وكثريًا ما يشتكي الناس يف زماننا مع كثرة الفضائيات، كثرة األشرطة، وكثرة الكتب، 
   ).ماذا نفعل؟ فالن يقول، وفالن يقول، وفالن يقول( ..يشتكي الناس الشتات

أنت تعرف ممن تأخذ وممن ترتك، من تصدق ومن تكذب، من يقول لك الصواب الفصل ومن ال يفعل،  :وأنا كثريًا ما أقول
كن ألنه على هواك، أنت تعرف ما معىن استفت قلبك وإن أفتاك الناس، أنت تعلم واهللا يعلم أنك تتابع فالن ليس ألنه على احلق ول

  تطلبها، أما احلق فغري هذا.. ، وما يرحيك، ألنه ييسر لك، السهولة اليت يقول ما يرضيك

فرق بني احلق والصواب والصدق، وبني ما يرحيك ويوافق هواك، لكن من يريد أن يعرف احلق، فلينظر إىل سيدنا عمر ملا قال: 
  (كيف جاءت؟). نزلت اآلية. ،)اللهم أنزل لنا يف اخلمر بيانًا شافًيا(

�ر�������0��1/���.���%, �

  دائًما أقول: 

  ،،،، يا أهل اهللا ..يا موحدون ..يا مسلمون

   ،،، يا أهل الصدق ..يا أهل اإلسالم ..يا أهل احلق

   ..اعلموا كيف تتعاملون مع ربكمموا.. اعرفوا كيف تتعاملون.. تعلّ 

 ملا تعرف كيف تتعامل مع ربنا.. حني تتعامل مع ربنا جل جالله، اعرف مع من تتعامل، مع العزيز احلكيم، مع العليم اخلبري،
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7 عمر يوافق ربه

إذا كان األمر كذلك إذا علمت إنك تتعامل مع العزيز العليم سبحانه، اللطيف اخلبري  م خبائنة األعني وما ختفي الصدور!مع العلي
إذا عرفت هذا املعىن فاعلم أنه إذا رأى ربك منك َحتَُرق قلبك إىل معرفة احلق، أراَك  الغين، إذا كنت تتعامل مع اهللا اللطيف بعباده.

   حترق قلبك ملعرفة احلق أراك احلق.من هذا األمر: لو رأى ربك منك  احلق، تأكد

�ا(�8�����9إ$��%6ا��ََ(ُ�ق �

يف قصة أصحاب األخدود، الغالم كان عنده تعدد يف مصادر التلقي، فمن جهة الراهب يعلمه التوحيد، ومن جهة الساحر 
حلق؟ كان مييل واه للراهب، لكن مل يكن على يقني، كان حيتاج من يعلمه السحر.. الكفر، فأصابت احلرية الغالم، يا ترى من على ا

  "! ال احلق.. احلق .علقها يف رقبة عامل واخرج سامل"يقول له هذا هو احلق، وهؤالء هم أهل احلق، وليس هذه فقط 

ملرور، وهو حب اخلري كيف نأيت ا؟ كيف ومن أين؟ فالغالم عندما رأى الدابة اليت قطعت طريق الناس، ومنعت الناس من ا
امسع امسع هذه –.. للناس، هذا شيء مهم جًدا ليست أنانية، يريد أن خيدم الناس، يف نفس الوقت يريد معرفة احلق، فلما رأى الدابة

ن فيهم اليوم سأعرف م ق، فأول ما رأى الدابة قال:قال اليوم أعلم أي األمرين أحب إىل اهللا. كأنه بداخله يتحرق ملعرفة احل -اجلملة
  حق.

اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر (البحث عن احلق، التشوق والتحرق ملعرفة احلق، فعندما رأى الدابة قال: 
  ، فرماها فقتلها. )الساحر فاقتل الدابة ودع الناس ميشون

  إخويت ،،،

  أنا أحبكم يف اهللا.

  إخويت ،،، 

واهللا جل جالله كرمي يكرم من أراد احلق، بأن يدله على  ،ي صوب احلق متعةالتحرق والتشوق ملعرفة احلق، وطلب احلق، والسع
  .]46[النور: {َواللُه يـَْهِدي َمن َيَشاء ِإَلى ِصَراٍط مْسَتِقيٍم} احلق، 

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            


